
 

 
 
 

Radak: Le peuple oublie le Maître du monde 
    
    

    
    גגגג    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו    קקקק""""רדרדרדרד
 
  
  

, המשיח מלך בימי וכלתם הרשעים גמול שלמעלה בפרשה אמר - האדוןהאדוןהאדוןהאדון    הנההנההנההנה    כיכיכיכי  )א(
 ובחרב ברעב ויתמו וביהודה בירושלם ברשעים דין יעשה עתה כי אמר ועתה

 ובידו אדון הוא כי עםלהודי האדון ואמר', והתעלולי הנערים וישארו שבהם הגדולים
 אל ויפנה אדון הוא כי חושבים אינם והם, ולהרעיב להשביע ולבנות להרוס

 :ממצותו מרשותו יוצאים היו ולא חוטאים היו לא זה חושבים היו אם כי מעשיהם
 
 
 
 
  
1) Voici le Maître : Il est exprimé dans le chapitre précédent la punition des méchants et 
leur disparition aux jours du roi Messie, mais maintenant il annonce que c’est 
présentement que le jugement des méchants aura lieu à Jérusalem et en Judée. Et les 
adultes disparaîtront par la faim et par le glaive, il ne restera que les enfants et les 
nourrissons.  
Et le verset utilise le terme « Maître »  pour leur faire savoir qu’Il (Dieu) est le maître, et 
que par Sa main il peut détruire et construire, Il peut rassasier ou affamer. Mais eux ne 
pensent pas qu’Il est le maître et qu’Il observe leurs actions, car s’ils pensaient ainsi, ils 
ne fauteraient pas et ne s’émanciperait pas de l’espace de Sa mitsva. 

 
 
 
 

, ונקבה זכר שונות במלות הענין שנה כמנהג לחזק הענין שכפל לפי -    משענהמשענהמשענהמשענה    משעןמשעןמשעןמשען
 גוף משען' והמשת המאכל כי משען ואמר, מים ומשען לחם משען כל פירש כך ואחר
 המטה כמו לחם מטה לכם בשברי בתוכחות בתורה אמר וכן, ויחיה ישען ובהם האדם
:ובמשתה במאכל ישען כן עליו האדם שישען  

 
 
 
 
 
Appui et soutenance : Puisqu’il (le verset ou le prophète) a doublé l’information par 
insistance, selon la coutume, il a enseigné le sujet avec des mots différents, masculin et 
féminin. Ensuite, il a explicité : « tout appui (préposé) de pain et tout appui d’eau. »  Et il a 
utilisé le terme « appui », car la nourriture et la boisson constituent un soutien du corps 
humain,  par eux il est soutenu et il vit. Et ainsi est-il dit dans la Thora, le texte des 
réprimandes : « Lorsque Je briserai le bâton du pain » (Lv XXVI, 26), à l’instar d’un bâton sur 
lequel l’homme s’appuie, ainsi s’appuie-t-il sur la nourriture et la boisson. 
 
 


